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VÁŠ DOPIS ZN. ZE DNE:                                                         INFORMACE O ZAHÁJENÍ LYŽOVÁNÍ 

NAŠE ZN. (č.j.): ZŠA/202/2022                                                 Rodičům žáků ZŠ AMOS, š. p. o. 

                                                                                                   přihlášených na pravidelné  

                                                                                                  Lyžování AMOS 2023 
VYŘIZUJE:  Mgr. Petr Novotný ředitel š. p. o. 
TELEFON.:  723 765 489 
E-MAIL: zsamos@seznam.cz 
DATUM: 26. 12. 2022 

Zahájení pravidelného lyžování ve středu dne  4.  1.  2023 
 
Vážení rodiče, 

 

ve středu 4. 1. 2023 (ihned po skončení vánočních prázdnin) zahajujeme v rámci Lyžařské 

akademie Amos Bruntál pravidelné výjezdy s přihlášenými žáky do SKI areálu Annaberg  

u Andělské hory.  

 

ORGANIZACE: 

Instruktoři:  Mgr. Petr Novotný, Mgr. Andrea Hurdesová, Ing. Jiří Drlík, a certifikovaní 

instruktoři SKI Annaberg. 

 

PRAVIDELNÉ TRÉNINKY ŽÁKŮ: 

Pondělí a středa: starší žáci pravidelně ukončí pátou hodinu vyučování ve 12. 15 hodin. 

S paní vychovatelkou absolvují oběd, ve školní družině se převlečou a v 12.50 hod.  

autobusem od školy. V 13.30 hodin zahajujeme trénink ve družstvech dle výkonnosti  

a budeme mít trénink rozdělený do dvou jednotek s přestávkou 15 – 20 minut. Návrat ke škole 

kolem 16.15 – 16.30 hodin. Děti si po tréninku mohou lyže nechat ve školním skladu  

a sjezdové boty s přilbou ve své třídě.  

 

VYBAVENÍ:  

Teplé oblečení na sjezdové lyžování, kompletní lyžařská výzbroj a výstroj. Povinné! 

Sjezdové lyže a hole, sjezdové boty, lyžařské rukavice, lyžařská přilba, lyžařské brýle. 

Začátečníci, většinou žáci I. A, budou zahajovat výcvik bez lyžařských holí.  ZŠ Amos, š. p. 

o. lyže a boty zapůjčovat nebude z důvodu  zastaralého a tudíž dětem nevyhovujícího 

vybavení!!! Odborné ošetření lyží (nabroušení hran a mazání lyží) a především elektronické 

seřízení vypínacích sil vázání je nezbytné (případné odškodňování úrazů žáků školy 

pojišťovnou Kooperativa). Rodiče škole doručí doklad o odborném seřízení vázání před 

zahájením prvního tréninku!  

Tuto službu Vám v Bruntále zajistí např.:  

SKI servis Petroš mobil: 603 167 734 

Mikeš SPORT CENTRUM  www.sport-mikes.cz  mobil: 724 522 438 
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Chránič páteře je dětem doporučený. Doporučujeme Vám si rovněž prověřit úrazové 

pojištění vašich dětí a zvážit jejich úrazové připojištění. Děti musí mít na tréninku u sebe 

kopii kartičky pojištěnce svojí zdravotní pojišťovny. 

 

FINANČNÍ PODMÍNKY: 

 

Podmínkou pro získání celosezónního skipasu za zvýhodněnou cenu 1 000,- Kč, je rovněž 

vyplnění přihlášky do Sportovního klubu Annaberg (viz. příloha) a úhrada členských 

příspěvků pro rok 2023 v celkové výši 150,- Kč. Úhradu za skipas a členské příspěvky za 

členství v SK Annaberg v celkové výši 1 150,- Kč proveďte na účet školy OBRATEM!  

Do zprávy pro příjemce uveďte: Příjmení žáka, lyžování 2023. Po úhradě celé částky škole 

bude vašim dětem vystaven provozovatelem areálu celosezónní skipas, který Vám bude 

předán ve škole a nebo bude uložen na jméno v pokladně SKI Annaberg přímo na svahu, 

abyste mohli skipas využívat již v průběhu vánočních prázdnin ihned po zahájení provozu. 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do SK Annaberg z. s. předejte škole prostřednictvím 

svých dětí obratem po Vašem rozhodnutí o účasti svého syna/dcery společně s vydanou 

NÁVRATKOU. 

 

Číslo účtu ZŠ Amos, š. p. o.:           153241876/ 0300 
 

Náklady na jeden výjezd (doprava a odměna instruktorů SKI Annaberg) jsem pro letošní rok 

vykalkuloval na částku 190,- Kč.  Náklady spojené s výjezdy dětí na tréninky Vám škola 

vyúčtuje vždy v únoru – dubnu 2023 dle skutečně absolvovaného počtu tréninků Vašeho 

dítěte. Případné aktuální informace Vám budu zasílat prostřednictvím e- mailu nebo SMS.  

 

Doporučuji Vám, alespoň každou druhou středu, vzít lyže ze školy domů a namazat je.  

Lyže, která nejede, tak nezatáčí a děti se pak zbytečně trápí a lyžování jim nepřináší radost  

a požitek. 

 

Dětem dejte s sebou malou svačinku (např. tyčinku, oplatek) s pitím. V případě potřeby,  

dle Vašeho uvážení, je dětem k dispozici bufet „U Kozy“ přímo na parkovišti. 

 

Pevně věříme, že si vaše děti, v bruntálském okrese ojedinělou školní zimní aktivitu,  

ve zdraví náležitě užijí. 

 

V případě dotazů mě kontaktujte na: +420 723 765 489             

             

 

 

                                            

                                                                                                            Mgr. Petr Novotný  

                                                                                                ředitel školské právnické osoby                                                                                       
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